
XI. tVFOL Y AM. Gyöngyös, 1939. julius hó. 7. SZÁM. 
~~~--~~~~~ 

GYÖNGYÖSI 

KATOLIKUS TUDÓSilÓ 
MEGJELENIK HAVONKÉNT 

11!!!!111!1~-1111111!111-........ 
Felei ős szerkesztő: 

Dr. BERNÁ T FERENC 
gimn. hittanár 

F" k " oszer eszto: 

MAGHIN ADORJÁN 
prépost, plébános 

Főmunkatárs: 

P.MENRÁ TH CYPRIÁN 
ferences plébános 

Kiadja a gyöngyösi felső- és alsóvárosi plébánia. 
EGÉSZ ÉVRE l PENGŐ. EGY·SZÁM ÁRA 10 FILLÉR. 

Hitéleti tájékoztató. 

j ul. 2. Sarlós Boldogasszony Ünnepe. A Szent F erenrrendi plé

bánia templom búcsúja. A szent bertalan templomból a körmenet 1 2 9 

1>rakor indul. Egyben jul. hó első vasárnapja. Reggel 6 Órakor az 01-
táregylet off. Szentmiséje, este 6 Órakor pedig imádási óra. 

J ul. 7. Első péntek. Előző csütörtökön délután 2 7 ig. gyónta

tás a szent Bertalan templomban-. Reggel ó órától szintén gyóntatás. A 

Menház kápolnájában egész napon át szenségimádás. 

]ul. 9. Vasárnap. Reggel zarándok vonat indul Gyöngyösről Szent 

kútra. A menettérti jegy <Íra 2 P. jegyeket a szent ferencrendi plébá

niJn lehet kapni. 

jul 16. Vasárnap. Kármelihegyi Boldogasszony ünnepe A gyön

~yöshalászi plébániához tartozó Slurdokparton levő kápolna búcsúja. A 

kápolnához a szent Bertalan templomból 7 órakor indúl a körmenet. 

jul. 26. Szerda. Szent Anna ünnepe. Az abasári plébániához tar

tozó Szent Anna kápolna búcsúnapja. A szent Bertalan templomból 7 

Órakor indúl a körmenet a kápolnához jul. 26 aug. 2-ig a szent 
Bertalan kmplomban minden re~gel a (J (>rai szentmise után a szent 

Anna oltárnál litánia. 

HIREK. 
Egyházk5zségi hírek. A szent Bertalan egyházk. és az alsóvá

rost el! \'házkn1s~gek 21-án küzós tanácsgyűlést, majd 27 -én közgyűlés 
tartott~k. melyet a szent Bertalan egyházközség megalakúlása, a megvá-
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lasztott tagok eskütétele és a tanácstagok megválasztása előzött meg. A 
közös gyűlés az iskolaügyeket tárgyalta le. Balázs-Piri Lajos igazgatót az 
ország hasonló intézeti tanulmányozására küldte ki. Machala józsef ta
nárt továbbképzésre a helyettesítés kötelezettségével egy évre szabadságolta. 
Dr. Csengő Nándor a diákinternátus létesitési iránti mozgalom megin
dítását sz"Orgalmazta, mire Balázs-Piri Lajos kilát~sba helyezte az őszön 
egy kisebb internátus létesítését, megfelelően az Ersek úr őnaRymélósá
ga szándékainak, ki már régebben 1 O.ooo pengőt adott az internátus célja-

ira. A keresdedelmi szaktanfolyam müködéséről Reisz Jakab megbí1.ott 

igazgató számolt be. Növendékeinek száma a mult évihez képest szapo
rodott, az iskola önmagát tartja lenn és fejleszti. Magnin Adorján pré
post, elnök bejelenti, hogy a kir. tanfelügyelőségtől levél érkezett mely-

ben a tanfelügyelő nagy megelégedését fejezi ki a Mária Valéria és 

a F ejérváryné elemi iskolák tanútóinak előmenetele felett.Kmoschek Elek 
és Nigrinyi Ferenc volt vizsgaelnökök ugyancsak szép vizsgaeredmények
ről számoltak be és a magasabb helyről jött elismerésre támaszkodva 
javasolták, hogy a tanítónővéreknek jegyzőkönyvi köszönetet mondjon a 

közgyülés, mit nagy lelkesedéssel fogadtak el. Az iskolák zárszámadása
inak és költségvetéseinek elfogadása után v éget ért a közgvülés. 

Érsek F öpásztorunk Kató Ottó hitoktatót az egri szent József 
inter.~átus tanulmányfelügyelőjévé nevezte ki és székvárosába helyezte 
át. Ürömmel gratulálunk e kitüntető áthelyezésnek és őszintén sajnál-

kozunk távozásán. A hivek és volt diákjai imádságos szerelele fogja 
kisérni e nagyjelentőségü munkatérre. Utódja: Sivák István nagybáto
nyi lelkisz lett. 

Finciczky Béla érd. esperes káli plebános a megérdemlett nyu

galom idejét városunkban óhajtja leél ni, és julius l-én 'égle~esen ide
költözködött. 190 l-től tiz éven át nevelte a helybeli gimnáziumba 
mint hittanár a gyöngyösi ifjuságot. Ez a tiz esztendő összekapcsolta 

szivét Gyöngyössel és idevonzotta közénk. Szereleltel köszöntjük ! 

Szent Antal tréfája. Vicclapba kívánkoznék a következő egri 
eset, ha nem lenne egyben SLom01·u szentségtörő lopás is. 1937. 
augusztusában megrökönyödve vette észre az egri Íerences templom Ini
ter-sekrestyése, hogy valaki nagycsüti"lrtöki oltárfo!>ll.íst rendelett ; Szent 

Antal azonban előkeritette a lopott dolgokat. Sleptemberben, egyik 
hetivásáros napon, amikor a környék falvai elárasztják idegenforgafom
mal az egri piacol, hirtelen zápor kerekedett. A piac közönsége futva 

menekült a sátrak és a kapuk alá. Az asszonyok, falusi szokás szerint 
a felső szaknyájukat boritották védekezésül a fejükre. Az egyik kistá-

lyai asszonyon feltünően szép alsószaknyál látott így meg a rendőr. Kö- . 
zelebb lépett és megl_e~ődve olvasta az alsószoknya felírását: páduat 
szent Antal könyörö~) erettünk. Az eset többi része, igazoltatás, valla
tás, tárgyalás és kéthavi börtön már csak kiegészítése volt Szent An
tal tréfájának. 
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·Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-tOl 
20 pen~~i~. l áJr;yas 5 pen
eötöl 12 pen~Oig. 
Ez éraicból a Oyön~yösi 
Katolikus Tudósító előfize
tOinek 20 stázaiél< kedvez
mény. 

Budapest, Rákóczi -át 5 
Elsőrangú szálló. - Vidéki 
M·iszlelendö papság és keresz-
tény urak régi, jóhirü találkozó
helye a főváros középpontjában. 
A le(!modernebh felszerelés s ra
(!vngó tiszrasá~. FUrdók. Hideg 
es meleg víz rninden szobában, 

Hordós és palackborok 
aaegbizbat6 bewzerzési l~rr,sa •'r llilertöl kezdve 
Szabó Gyula borpineészete 

Gyöngyös 
- - -- --

Vida Kálmán Hevesmegye legrégibb cukrász
déja szakméb~vágó els~rendíi 
dolgaival vezet. 

Alapitva 18~2. Gyöngyös, Fötér 
;:-.,;:-~---4..=-------• ......._-............ ---~....-.;;-..=- --;:---~~.--;.- --· -. . ........... 

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Főtér) Gyöngyösi Bank mellett. 

. 

Ki,·áló minöségű hel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hánynemííek a legnagyobb választék-

ban ka ~t6~k~~------~=========== 

Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
·magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

l~azi eredeti népművészeti munkák tervezése és előnyomása. 
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Iparosaink - Kereskedoink 
T ó th Béla vaskereskedése Kos- i Molnár Fe rene- úri és -~-gy~~ruha 
suth-utca. !szabósága Pap Melchizedek-utca 

- ---- l .. 

Bognár latván hentes és mészá-; 16. Oltönyök részletre is készül-
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes-'nek! 
árú készítményeit! ____ _____ __ __ 

·-- -- ---- ---· ---- -- -

Hajagos N ndor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély és rod-
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondolálás ! 

Nag;-- JÓ~a;f--fü~~erker~sk;dé;; Károly-király körut _14. 
Károly király-körut 32. ;----------- ---- - - -- · 
------------- ----- k"f • .. - Legújabb modellekböl a legna-
Hegedfis Jnos o arago uzeme , , · 
és sírkőraktára az adóhivatal mö-lgyobb valasztek legolcsóbban Caé-
gött. t.pületmunkákat olcsón vál- pány Imréné kalapszalónjában! 
lalok ! Sz. Bertalan-u. 

Müvészi felvételek minden idő-. --- -
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohány
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

· · Hanisz-tér 4. - - - ------ -- . 
Dénes uriazabóaága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit Mayer Gyula 27. 
épület és diszmű bádogos mesternél 
vtigeztesse.Gyöngyös,Csárda-utca 7 sz. 

Elvállal minden e szakmábavágó 

Katona Ernő műköszörüs 
Kossuth Lajos utca 12j.1 

munkát. Költségvetéssei dijtalanul ------------ -
szolgálok. Hivásra házhoz megyek. 

__________ ___ ___ _ _ Spányik I. utóda Ujvári Rudolf 
•• .. • • , órás és ékszerész Gyöngyös, 
~roltesaen ~zlovencsak J~nos _es Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
fta hengermalmaban. Gyon~):os, zseb- és karórákban (Doxa, 

Petoft-u. Omega, OLMA, Cláró, Zenith, 
. • .,. , stb.) ébresztő-, asztali- (Bim-

. Caam~. Sa~~or no! sz~bo. lz- barn, Wesztminster) és fali 
Ieses, elsoreodu munkas, foleg pon- órákban, valamint ezüst- és 
tos és becsületes kiszolgálás. arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 

Márton könyvkötészet. 
Hanisz-tér 8. 

Bogdány Lajos képesitett kő
műves mester, Gyöngvös, 

Tisza István-u. 32. 

Szánthó Sándor uridivat szabó Móczer Gyula, Kossuth-u. ll 2 

jókai-utca 15 szám. Könyvkötészt-ti munkák izlésesen !' 
---- --------------------
Hun~ária-nyomda GyönRyös, F. ny v. C zobor M. Fk. dr. Bemát F· 
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A kármélusi búcsú. 

Hekkenő hőségben szakottnál is nagyobb számban jelentek meg a 

hivők e b.ksún. A kö!·nyéken minden kötségből és a távolabbi alföldi 

községekből is kocsikon, gyalo~osan hozta a vágy a búcsúsokat a rég 

me~s1okott kedves helyekre, hol lstennel és lelkükkel foglalkozva töltöt

t~k el néhány kedves órát. 

;\ Szent Annai búcsúról hazatérők, inkább az ifjuság pihenőt 

:>tokott tartani a farkasmályi pincéknéL ahol a köbevájt pincék hideg bora 

Lőséges kárpótlást nyujtott, most esős idő, máskor a nappali hőség szem·edé

seiért. Valamikor a Kánnélusi búcsúknépe is pihenőt tartott. ASzurdok 

pdrt közép részén, az akkor még gyári b()déktól einern csúfitott völgyben üde 

zold p<Ízsit felett sürü szih·ás terült el. csalogatta pihenésre a fáradtakat, a 

hűségtől eltikkadtakat, ahol akadt cigány is és táncra perdült a fiatalság. 

A1. időben az iparosság nagyobb szerepet játszott a város életé

be:l. A"- a néhány tisztviselő közülük került ki és velük élte tovább a 

\ áros családias életét, velük ment a búcsúra és részt vett a búcsúsoknak 

kijáró vigadozásból is. Csak a betegek és aggok maradtak otthon. 

A búcsúk és kirándúlások gyakoriságát mi sem bizonyitotta job

ban, minthogy minden házn<íl egy tucat kulacs volt, a 3 decistől kezd

ve a tiz literesig. 
Minden rendű és rangu ember oldalán ott lógott a szijra akasztott 

kulacs, mely faragással volt diszitve és raRyogott az ápoltság nyomaitóL 

A ,·állan átvetett szij hasonló volt az •) antant-szijhoz «, de menyivel ünne

pélyesebb volt ez a kulaccsal, mint az antant-szij a pisztollyal. A szilvafák 

alatt a na~yasszonyok köré telepedtek le, akik mindég kivánatcsan teritették 

~i néhány mozdulattal a jó elemózsiát és kedvesen kínálgattak minden 

t.iborba s7;íllc)t. Igen e terítés a bűsé~es idők nvomát viselte magán 



2 Gyöngyösi KB;tolikus I udósitó 

Aztán mindenki nyugodtan \·ette szájára a kulacsot, nem szivott abból 

betegséget, fejfájást, csak fület melegítő tüzes bort - kedélyt, egészséget 

adó nektárt. Páratlanul áló volt a nagyasszonyok irányitó hatalma, fel

tétlen tekintélye, okos kedvessé~e és előkelősége. Mily magasan álltak 

akkor a nők és a~ irántuk való tisztelet mily kötelességeket rótt reájuk. 

A család boldogságának megteremtését és megőrzését. És ebbe a ré~i 
családi életbe ugy beleillettek akkor ezek a búcsúk. Na~yon várt ked

ves napok voltak. 

Munka után édes a pihenés. A régiek munkában edzett erős ern

berek voltak. Sokszor kellet dolgozni az iparosságnak is az erők 'égsö 

feszitéséig. Egy-egy vásár előtt több éjt és napot egybesza kitottak a vá

sárra szánt munkák elkészitésével vagy a szőlőmunkák voltak sürgősek. 

amelyeket a mester nagyobbrészt a segédekkel ~·égzett el. Az ilyen ter

hes munkákbél emelte ki a lakosságat a búcsú napja. a katolikus va 1-

lás lelki és szociáli.; gondoskodása. A dolo~talan puha életP-U élőknek 

nemcsak fizikuma lazább, hanem az erkölcse is. Ezen két nagy akadáh 

birtokában elképzelhető a fáradságtó\ és a lelkiéletbe kapcsolódástól va

ló idegenkenkedés. Az elpuhultak most körülbelül a válaszuton vannak. 

Két ut áll előttük. V agy visszatérnek a régi gyöngyösi polgárok eré

nyes, munkás életéhez, vallásosságuk dicsőséges kinyilvánitásáho7, az 

ünnepeknek és búcsúknak boldog átérzéséhez. vagy haladnak az öröm

telen tunyaság utján, mely az osztályok romlásához vezet. Történeti tény. 

hogy Róma sokszor elbukott és minden elbukását a r<)mai nép tunya

sága, romlottsága előzte meg. 

Gyöngyösön különösen az iparossá~nak kell a régi iparo!lok nyom

dokain haladni. A liberális világ pusztitotta el iparosságunkat, mintha 

ezen osztály önállósága függetlensége bástya lett volna minden hagyo

mányt elpusztitó törekvésük előtt és abban nagy segit~égükre voltak 

az akkori kormányok, kik subvenciókkal segitetiék a kisipart tönkretevő 

gyárak alapítását. Megszüntették a céhrendszert. e1t az évszázadok alatt 

oly dicséretesen bevált intézményt. A céhek magas erkölcsi szinvonala 

természetszerüen kívánatossá tette a céheknt>k a \allási élethe val.', 

kapcsolódását. Valósággal pillérei voltak a katolikus életnt>k, oltáraik 

voltak, zászlóik és jelentékeny összeggel járultak a templom fentar

tásához. A liberális világ utáni megujulás a régiek mesterségével 

együtt egy uj iparosságat termelt ki, ennek mostani törekvése a kama

rai rendszer utján a céhrendszernek a folyt::..tása. Helyeseljük törek

vésüket. Ezen törekvés azonban csak ugy tudja visszahozni a régiek 

megelégedését, tekintélyét, boldogságát. ha a régiek vallásosságát is 

magukévá teszik. A liberális világ iparospusztítását helyrehozzuk, miért 
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épen a vallásos élet pusztításában maradJon meg az ö szándékuk? Néz

zük csak meg a világpolitikát Az angol semmit sem akar olyat, amit 

a német akar. Miért akarnánk mi épen azt, amit dienségeink tukmálnak 

reánk ? 

Mindent elővenni az ősök napsugaras életéből, ami az életüket 

olyan boldoggá tette. Járjuk tovább a búcsukat, éljük tovább egymást 

szerető összetartó családias életüket, adjunk annak olyan tartalmat, hogy 

vá~yódjunk e családi élet után és ne vágyódjunk el belőle a bizony

talansá~ba. 

Ismeretes az a csodálatos változás, amelyen Mussolini Olaszorl!Zága 

keresztül esett. Oda érlelődött ott a vörös és liberális világ rombolása. 

hogy a Slabadjára eresztett nép lecsúszása forradalomba tör ki. Már ki-ki 

csapott a fonadalom lángja, amikor Mussolini élete kockáztatásával meg

forelitotta n~pének sorsát. Ma erősebb Olaszország, mint bármikor volt, 

Lehetetlennek láts7.Ó feladatokat oldottak meg. Ipari, müvészeti, hadve

t.éri csodák születnek. Vallási vonatkozásban elért eredmények a lateráni 

szerződés, ez világügy, és e kulturnép valláshoz való visszatérése 

éo:; annak gyakod,ísa. A régen elfelejtett búcsúkat, az egyháznapokat, az 

aratási, szüreti és gyümölcsszedési ünnepélyeket ma nagyobb fénnyel 

ünnepeli az olasz nép. mint, bármikor. A tengerparton heverő, ide

geneket ve1.etgető, kolduséletet élő nép. a léhaság ezen operett figurái 

a munkára lettek szoritva, a munka életl~hetőséget és életkedvet adott 

nekik és visszatértek az Istenhez, és az Eg áldása felett bámulatba 

esett a világ. 

Ezek tudatában nagy örömmel láttam népünknek a bucsukon való 

tömörülését, örömmel a környékbelieket és örömmel a katolikus vallás 

eneket kimozditó erejét, elfo~ott azonban a szomoruság, amikor a régi 

tényező családok, a patriciusok gyér képviseletét láttam. Ki akarnak 

talán ezek veszni, mint egy-egy szines faj ? Ha pedig élni akarnak, a 

város történetébe nyuló gyökereiket miért épen a vállásos élet üdíté

sétől vonják el ? 
Remélem, a legközelebbi bucsukon tat.ílkozom azokkal, akikre 

~ondolok. 
l. 
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Hitéleti tájékoztató. 

Aug. 2 . Szerda. Porciunkula búcs u a Szent Ferencrendi tem p~ 

lom ban. 
Aug. 4 Első péntek. Előző csütörtök délután 2 7 ~ig gyóntatás 

a szent Bertalan templomban. Reggel 6~tól gyóntatás. A Menház kápol

nájában egész napon át szentségimádás. 

Aug. 6. Első vasárnap. Reggel 6 órakor az Oltáregylet off. miséje. 

délután 6 órakor az Oltáregylet 1mádási órája. Aug. l 3-án, vasár
nap nagy zarándoklat indul Sz e n tk u t r a. Reggel 4 órako1 
a szent Bertalan templomban csendes szentmise van a zarándokokért. 

Utána indulnak. Utközben a Kálvárián szentbeszéd és ima van, melv 

után gyalog indulnak Szentkutra. Visszaérkezés aug. l ).~én este 6 óra

kor. Kérjük a Hiveket. hogy a zarándoklat alkalmával ne küJön kis 

csoportokat alkotva menjenek, hanem mindenki egy csoportba a bucsu

járó kereszt után menjen. 

Aug. 14. Nagyboldogaszuny vigiliája. Szi~oru 

Aug. 15. Nagy Boldogasszony Ünnepe. A szent 

bucsu napja. Reggel 8 órakor indul a körmenet a 

templomból a szent Urbán templomba. 

böjti nap. 

Urbán templom 

szent Bertalan 

Aug. 20. Vasárnap. Szent István király ünnepe. Szent Erzsébet 

templom bucsunapja. A szent Bertalan templomban. 

Aug. 24. Csütörtök. Szent Bertalan Apostolnak, Gyöngyos 

város és a Főtemplom védőszentjének ünnepe. A szent Bertalan temp~ 

lom bucsunapja. Délelőtt 9 órakor a Legm. Oltáriszf'ntség kitételéve! 

körmenet, szent beszéd és ünnepi szentmise van. E napon minden 

szentmise után szent Bertalan ereklyéjének ke~yeletes csókoltatása lesz. 

Szept. l. Szeptember hónap első péntekje. 



OvongyOsi Katolikus Tudósiló 

Pannónia-száll ó 

Szobaárak: 2 ágyas 9-t61 
20 pen~öig, l á~yas 5 pen· 
~!Ötöl i 2 pengOig. 
Ez árakból a Gyönf:yösi 
Katolikus Tudósit.) elöfize
töinek 20 százalék kedvez
mény, 

Badapest, Rákóczi-át 5 
Elsőrangú száll ó. - Vidék i 
főtisztelendő papság és keresz-
tény urak régi, jóhirU taiálkoz{l
helye a lövéros középponljában. 
A legmodernebb fels1erelés s ra. 
gyogó tisztasá~. FUrdók. Hideg 
és meleg viz minden szobában. 

Hordós és palackborok 

5 

megbizható beszerzési forrása mir tlitertöl kezdve 

Szabó Gyula borpincészete 
Gyöngyös 

Vida K idill áH Hev~smegye legrégibb cukrász
d J ja szakmáb~vágó e1s<1rendü 
dolgaival vezet. 

Alapítva 18:12. Gyöngyös, Fötér 
. . - . - . -- ........................... ----................ ---. ..... iiiiiii--.-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiii---

Magy. kir. Dohányáruda 
HANISZ TÉR 10. sz. (Fötér) Gyöngyösi Bank mellett. 

Kiváló minöségű bel- és külföldi kü
lönlegességi szivarok, szivarkák és do
hányneműek a legnagyobb választék-

ban :t~ó~k~'-------=========== 

Mindennemü kézimunka szükségletét beszerezheti 

Máhig Mária 
magyaros kézimunka szalonjában. Szentkorona-ház 

(udvarban.) 

Igazi eredeti népmüvészeti munkák tervezése és előnyomása. 



Honcz Ferenc ~~~·;:~·:i=~~ett.u c· 4• sz á on. 

Festékház 
Mindenféle 

festékek, lakkok, zománcok, tubus- és gomb
festékek, vegyszerek, szi~elelö anyagok, 
háztartási cikkek, kefe- és ecsetárúk és az 
összes szakma-cikkek kaphatók a Jegnagyobb 
v á l a s z t l> k b a n. Pontos kiszolgálás. 

O l cs ó á r ak! 

Fekete Pál Utóda Edénykö~csönzés 
BALAZSO VITS ~~~~e!t~dé imakönyvkereskedésében 

(Szr. B~rtalan·u. 6.) 
kaphatók : 

dí~zkötésű imakönyvek, 

cellu'oid·, kr-istálycsor.t-, 
hör- és vászonkötés·ben. 

Mátyás kiraty utca 4. sz. 
Disztár~yak, márkás porcellá
nok, zom#J I'Ced·~nvek. h;b tartás i 
cik kek. Nállzajándékokban 

Ragyon szép kivitel I Olcsó ára& I 
nagy raktár. Szot1d ~rák! 

Pontos kiszoiJ;!álás l 

Mielött butort vásárol, 
keresse fel gazdagon 
felszereJt raktárarnat ! 

Temetkezési vállalatom minden igényt kielégit 

Smóling László 

Telefon: 330. 

asztalos mester botorraktára 
és temetkezési vállalata. 
Gyöngyös, Kossuth-u. 23. 
Alapittatott 186 7. 

, 
Epitési és tüzelőanyag legolcsóbban 

Kovács K. József 
cementáa-ugyárában szerezbetö be. 

Gyöngyös, Főtér. Telelon 118. 

Pehely- és vatta-paplan szakszerü 
készítését vállalom. 

Kováts Gyuláné 
Kossuth L. u. 16. 



Oy6ogyöat Katoliku-. Tu :t ~111 o 7 

Szt. Erzs~bel t~mttlommal szemben 
legjobban: legolcsób ban: 

füszer árút, 
cseJDege árút 

Pompuh Mihálynól 
szerezhet be. 
Egy próbav,1sárlas es 
meggyőződik rola! 
Ponto~ kiszolg~: l ás 

Cserján l10re 

Szo:id árak! 

"SZEHETET.. UVóUJSZBrtárB 
Vachott Sándor n 6, szám. Telefon: 29 -:- =---~~-----~~-=-- ·----------: 

Egyltátm~gyei Takill'ékpénztár r. t. 
Eger-gyöngyösi fiókintézete Gyöngyös. 

T elefon : 2:. 0. Telefon : 230. 
l.··~! r li n~·i\t ebb fe: tételek mellc·t foiyósit 
kölcsnnnkd, vállalkozá"okat financiroz, ~·
u•al:\sok=tr gyorsan és o 1 c~t~n teljesít. 
Betéteket knnyvecskére és folvószám'ára 
elfoe~d é.; regkedvezőbben kamatoztat. 114 

Mezei Pál sütödéje, füszer, festék, vegyeskereskedése, Gyöngyös. 

Bene-ucea 26 s1.ám. T ej-, tejtermékek árusitása. Elsörendü nagyrnaimi 
lisztek állandóan raktáron. A legolcsóbban kapható. Tü1ifa és kőszén 
eladás. 



8 Uyóngycht Katollkul (ulioiUo. 
----------------~--~----------------------

Iparosaink - Kereskedoink 
Tóth Béla vaskereskedése Kos_iMolnár Ferenc úri és egyenruha 
suth-utca. ______ szabósága Pap l\tlelchi7edek-utca 

Bognár István hentes és mészá- 16. Öltönyök részletre is kés7ül
ros Kossuth-u. 18. Ajánlja hentes- nek! 
árú készítményeit ! 

-- -- - - --- -·-· --- ---

Hajagos N ndor köszörűs és kés- Bardóczy József borbély és fod-
árúkereskedő Rózsa-ucea 2. rász. Női hajvágás és ondoláLís! 

Nagy JÓ~~~f-- fü;z~J~k~reske-dése Károly-király körut 34. 
Károly király-körut 32. ---- ---- -- · 

H d .• - J--- --k"f-------.-- .. - Legújabb modellekből a legna-
ege us nos o arago uzeme , , , · . 

és sírkőraktára az adóhivatal mö- gyobb valasztek legolcsobban Cse-
gött. t:.pületmunkákat ol~són vál- pány Imréné kalapszalónjában 1 

lalok! Sz. Bertalan-u. 

Müvészi felvételek minden idő- ---------- - -
ben villanyfény mellett készülnek Özv. Kóczián Elemérné dohánv
Zsolnai Kovács Imre műtermében. árudája. Szt. Bertalan-u. l 0. 

Hanisz-tér 4. - ------- -------- ---- ---. - --------
Dénes uriszabósága. Kossuth-u. 

Bádogos munkáit l\tlayer Gyula 27. 
épület és diszmü bádogos mesternél K---t-- E------:·-- -:k·-.:·--.. -.~--- ----

, G .. .. c~· d 7 a ona rno mu oszorus 
ve~eztesse. yongyos, sar a-utca sz. , . 

El vállal minden e szakmábavágó Kossuth LaJos utca 12!:1 
munkát. Költségvetéssei dijtalan'ul -- ------- --- --

szolgálok. Hivásra házhoz megyek. S án ik l. utóda U"vári Rudolf 
------- - ------ ----- p y J 
·• .. , , , órás és ékszerész Gyöngyös, 
Oraltessen Szlovencsak J~nos .. es Kossuth-u. 15. Nagy raktár 
fia hengermalmában. GyonRvos, b · k • • kb (D 

P "f-. zse - es arora an oxa, 
eto •-u. 0 OLMA Cl' • Z . h ___ ___ mega, , aro, en1t , 

stb.) ébresztő-, asztali- (Bim
Csima Sándor női szabó. lz- b am, W esztminster) és fali 

léses. elsőrendű munkás, főleg pon- órákban, valamint ezüst- és 
tos és becsületes kiszolgálás. arany árukban. 

Gyöngyös, Széchenyi-u. 3. 

Márton könyvkötészet. 
Hanisz-tér 8. 

Bogdány Lajos képesitett kö
muves mester, Gyöngyös, 

Tisza István-u. 32. 

----- ---- ---

Szánthó Sándor uridivat szabó Móczer Gyula, Kossuth-u. ll ~ 
jókai-utca 15 szám. Könyvkötészeli munkák ízlésesen ! 

--------------------·--------------------
Hun~ária-nyomda Gyöngyös. F. nvv. C zobor :\l. Fk. dr. Bernát F · 
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